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Een woord vooraf.Een woord vooraf.Een woord vooraf.Een woord vooraf

Copyright. Voor de totstandkoming van dit ebook hebben wij met plezier, veel tijd, kennis, energie en geld 

geïnvesteerd. Deze inhoud is daarom speciaal en alleen voor jou om van te leren en om toe te passen in je 

eigen leven. Het is dus niet voor jouw programma, klanten, collega’s of vrienden. Wil je toch iets uit dit ebook 

gebruiken, kopiëren, doorsturen of sociaal delen? Voor alle vragen kan je contact opnemen met Lifecoach.nl, 

info@lifecoach.nl of 0625 48 55 01.

Werking van dit ebook. Dit ebook is geschreven als werkboek. Je kan het eerst helemaal doorlezen en dan 

overnieuw beginnen en voor elke opdracht de tijd nemen, voordat je weer verder gaat. Je kan het ook lezen 

tot aan elke nieuwe opdracht. Hou voor de opdrachten een dagboekje bij. Noteer je belangrijkste inzichten 

en lees dit ook steeds terug. Zo kan je verbanden gaan zien en breng je verdieping aan in de oefeningen. 

Wij hebben heel zorgvuldig aan de inhoud van dit ebook gewerkt en weten zeker dat je hiermee jouw

potentieel ontwikkelt als je er tijd, aandacht en liefde insteekt en integreert in jouw leven. Echter kunnen wij 

geen garanties geven en zijn wij niet verantwoordelijk voor enig geleden schade van welke aard dan ook. 

Wij adviseren je om ons of een andere professional te raadplegen als: 

• Je niet zeker bent van je zaak

• Je er niet helemaal uitkomt

• Je fysieke- of mentale problemen hebt 

• Er gevoelens of gedachten bovendrijven die bijzondere aandacht verdienen 

• Je acties wilt ondernemen die grote impact (kunnen) hebben gebaseerd op ideeën die je opdoet

   naar aanleiding van dit ebook. 

Wij wensen je veel plezier en mooie inzichten bij het ervaren en leren kennen van Jezelf.
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     Luisteren naar je lichaam,
     belangrijker dan ooit!
Misschien heb je weleens iemand horen zeggen dat je meer naar je lichaam zou moeten luisteren. Maar er 

zijn maar heel weinig mensen die weten wat dat betekent en die dat ook daadwerkelijk doen! 

Na het lezen van dit ebook behoor jij tot de 5% van de mensen die weet waarom je moet luisteren naar 

lichaam en hoe jij de regie over je leven in eigen handen neemt. Maar eerst moet je begrijpen waarom het 

lastig is en het je mogelijk nu niet of onvoldoende lukt.

     Gevoelens en emoties.
Elk mens maakt in zijn leven stressvolle situaties mee. Elke situatie varieert, maar ook de mate van stress die 

een mens ervaart is anders. Maar elk mens doet ‘iets’ met stress. Van onze vroegste jeugd, opgroeiend naar 

volwassenheid, ontwikkelt elk mens zich op unieke wijze door hoe hij of zij met stress omgaat.

Zodra wij naar school gaan leren wij ons hoofd te gebruiken. Onze westerse maatschappij is een kennis-

maatschappij en functioneert en anticipeert op kennis. Daardoor leven veel mensen in en met hun hoofd 

en hebben niet of nauwelijks aandacht voor hun lijf. De meeste mensen zijn het voelen verleerd, hebben het 

verbannen of weten niet hoe zij ermee om moeten gaan.

Vroeg of laat geeft dit problemen. Op de langere duur heeft deze aangeleerde manier gevolgen en

consequenties voor onze mentale- en fysieke gezondheid. Of men zich er nu van bewust is of niet,

vroeg of laat worden de beperkingen ervan merkbaar. Zoals bijvoorbeeld:

• Slechter functioneren door groter wordende onzekerheid 

• Twijfelen aan zichzelf door vervelende situaties die zich blijven voordoen 

• Eenzaamheid, ook als er veel mensen zijn

• Burn- of bore-out verschijnselen 

• Malende negatieve gedachten over zichzelf en/of anderen 

• Piekeren en nachten wakker liggen

• Ontwikkelen van chronische ziekten

De verschijnselen bij (onzichtbare) stress en onzekerheid zijn eindeloos. Elk probleem wat een mens ervaart 

is een gevolg van onderliggende gevoelens en het niet luisteren naar hun lichaam.
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     Luisteren naar je gevoel.
Onze Life coaches weten als geen ander hoe dit werkt. Vanzelfsprekend liepen ook zij tegen hun persoonlijke 

belemmeringen aan en weten hoe het is om niet te voelen of om juist heel véél te voelen. Zij hebben net zo 

goed moeite moeten doen, maar pakten daardoor hun leven weer in eigen hand en werden hun problemen 

de baas. Zij zijn niet voor niets Life coach geworden. Enerzijds leerden zij van hun ervaringen, anderzijds hoe 

zij onze klanten daarin kunnen begeleiden. Iedere Life coach op zijn of haar unieke wijze.

Wij zijn het erover eens; luisteren naar je lichaam is het aller-, aller-, allerbelangrijkste als het gaat om gezond 

en succesvol leven en werken.

     Jouw gevoel is onze expertise.
Je vraagt je misschien af waaróm luisteren naar je lichaam zo belangrijk is? Je lichaam, met daarin je gevoel, 

vormt de bron van jouw denken en doen. Elk ineffi  ciënt gedrag en elke belemmerende gedachte is te herlei-

den naar gevoelens die ergens in je lichaam spelen. Dit komt niet uit de lucht vallen. Er is wetenschappelijk 

onderzoek gedaan dat bewijst dat lichaam en geest één zijn. 

     Luisteren naar je innerlijke stem.
Jouw lichaam vertelt je en geeft je de handvatten om het leven te leven, zoals jij dat voor ogen hebt. Niets 

of niemand staat je in de weg om de beste versie van jezelf te zijn of het leven te leiden zoals jij dat wilt. De 

enige die je daarbij in de weg kan staan, ben je zelf. 

Daarom geloven wij dat elk gezond denkend mens in staat is om de voor hem of haar juiste keuzes te maken, 

mits zij de juiste informatie hebben. Onze klanten komen bij ons omdat zij hun problemen willen aanpakken 

en zichzelf en hun situaties beter willen begrijpen. Zij verlangen ernaar niet langer in de ratrace van hun leven 

rond te rennen, maar zelf weloverwogen keuzes te maken. 

Onze Life coaches werken vanuit deze gedachte. Daarom leren zij jou geen trucjes en geven geen advies. 

Wel denken zij met je mee en stellen vragen, maken je bewust van je gevoelens en leiden jou naar je eigen 

antwoorden. Zij brengen je terug naar de basis, naar wie JIJ bent. Vandaaruit begeleiden zij je naar nieuwe 

mogelijkheden en keuzes. Keuzes die jij vervolgens weloverwogen maakt, in de richting die jij wilt. 

“Voelen maakt dat je toelaat wat je voorheen in emotie hebt vastgezet. Wat laat je toe? Het leven,“Voelen maakt dat je toelaat wat je voorheen in emotie hebt vastgezet. Wat laat je toe? Het leven,

het onbenoembare, dat wat je niet weet. Dat maakt voelen soms zo spannend en vraagt een overgave.”het onbenoembare, dat wat je niet weet. Dat maakt voelen soms zo spannend en vraagt een overgave.”

Lifecoach.nl | e-book

     Luisteren naar je gevoel.

     Jouw gevoel is onze expertise.

Luisteren naar je innerlijke stem.Luisteren naar je innerlijke stem.

     Luisteren naar je gevoel.



Voor succesvol leven en werken.Lifecoach.nl

Iedereen kan dit leren. Verderop in dit ebook leggen wij stap voor stap uit hoe je dit doet. Maar, en dit is heel 

belangrijk, voordat je begint moet je eerst dit begrijpen:

     Waarom is luisteren naar
     gevoel zo lastig? 
Luisteren naar je gevoel kan iedereen leren. De reden dat je het (nog) niet gedaan hebt of lastig vindt is

omdat gevoelens zowel positief als negatief zijn. Positieve gevoelens zijn logischerwijs geen probleem.

Het gaat juist om het voelen van die negatieve gevoelens. 

Dat is lastig, omdat niemand negatieve gevoelens wil voelen. Het liefst stoppen wij negatieve gevoelens zo 

ver mogelijk weg. Toch heb je niet voor niets dit ebook gedownload. Ook jij wilt bewuster worden van je

gevoel en luisteren naar je lichaam. Daar heb je ongetwijfeld een goede reden voor. Wat kan er veranderen 

als jij meer naar jezelf en je lichaam gaat luisteren?

“Een fi jne kwaliteit van het gevoel voelen is dat het stroomt,“Een fi jne kwaliteit van het gevoel voelen is dat het stroomt,

ook brengt het je in de realiteit, in het nu.”ook brengt het je in de realiteit, in het nu.”

1. Eigen verantwoordelijkheid
Om te beginnen moet je weten dat alles wat jij voelt van jou is. Niemand anders dan jijzelf is verantwoordelijk 

voor de gevoelens die je voelt. Anderen de schuld geven als zij jou een vervelend gevoel geven, lijkt logisch, 

maar omdat het jouw gevoelens zijn, is het daarmee van jou en dus jouw verantwoordelijkheid.

2. Negatieve gevoelens vermijden
Elk mens en elk dier vermijdt negatieve gevoelens. Dit is simpelweg ingebakken in ons DNA. De

achterliggende gedachte is dat wij als soort moeten overleven en dus willen wij veilig zijn én blijven.

Weggaan van negatieve gevoelens doen wij dus standaard. En daar zit nu juist de crux.

Als je naar je lichaam wilt leren luisteren, moet je je eerst bewust worden van jouw ingebakken systeem dat 

automatisch negatieve gevoelens vermijdt.

Let de komende tijd eens op hoe jij negatieve gevoelens vermijdt. Misschien ga je overmatig nadenken of 

loop je weg? Misschien word je boos en geef je de ander de schuld? Of trek je je juist terug en word je stiller?
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     Wat is luisteren naar
     je lichaam eigenlijk?
Luisteren naar je lichaam is je bewust worden van signalen die je fysiek voelt als reactie op iets in de

buitenwereld.

Als je niet weet hoe het er bij jou vanbinnen aan toegaat, hoe weet je dan dat het goed met je gaat? Voor 

de meeste mensen is het heel normaal om te denken en te zeggen: “Met mij gaat alles goed, hoor.” Maar hoe 

weet jij dat het goed met je gaat? Waaraan herken je dat? Dáár gaat het om.

Jouw fysieke lijf geeft jou de informatie over hoe het met je gesteld is, maar ook wat je wilt, waar jij gelukkig 

van wordt en wat jou daarin belemmert. Luisteren naar jouw fysieke lichaam betekent de controle krijgen 

over je fysieke- en mentale gezondheid en hoe je jouw leven en toekomst wilt vormgeven.

“Voelen is een fysieke sensatie is die je in je lichaam kunt waarnemen. Deze sensatie kan verschillende“Voelen is een fysieke sensatie is die je in je lichaam kunt waarnemen. Deze sensatie kan verschillende

“kleurschakeringen” hebben. Het kan heel fi jntjes aanvoelen, zwaar, traag of juist heel snel en fl itsend.”“kleurschakeringen” hebben. Het kan heel fi jntjes aanvoelen, zwaar, traag of juist heel snel en fl itsend.”

     Hoe luister je naar jezelf?
De volgende stappen helpen je op weg om je bewust te worden van je lichaam. Voor alles geldt;

geef niet (te snel) op. Onthoud, als het makkelijk was, dan zou niemand een probleem hebben.

Wil je geïnspireerd worden hoe onze Life coaches dit hebben ervaren? Zij vertellen er alles over op hun

profi elpagina.
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     8 stappen die leiden naar 
     succesvol leven en werken.
1. Lichaamsbewustzijn is dat je je bewust bent van je lichaam en hoe deze aanvoelt. Dit doe je door met je 

aandacht naar je lijf te gaan. Ga bijvoorbeeld eens met je aandacht naar je fysieke hoofd en voel hoe je hoofd 

aanvoelt? Is je hoofd zwaar of niet? Is het druk vanbinnen? Voelt je hoofd ‘vol’ of ‘leeg’? Wat zegt dit jou?

2. Heb je opgemerkt hoe het met je hoofd is? Ga dan eens naar je nek. Hoe voelt je hals, kaken en je nek? 

Zit er bijvoorbeeld spanning? Als je dat opmerkt, zak dan af naar beneden, naar je schouders. Hoe voelen je 

schouders? Wat zeggen die schouders?

3. Ga vervolgens met je aandacht steeds verder naar beneden. Naar je rug, je armen, je borstkas, je buik 

enzovoorts en ga je hele lijf langs. Steeds breng je je aandacht naar een ander deel van je lichaam en merk 

je op wat daar is. Meer niet. Dat kunnen spanningen of pijn zijn, misschien voel je draaiingen of tintelingen, 

warmte of juist kou. Misschien voelt het als veel of weinig, leeg of vol etc. Probeer te benoemen wat je voelt.

“Gedachtes zijn vluchtiger, gevoelens meer vloeibaar.”“Gedachtes zijn vluchtiger, gevoelens meer vloeibaar.”

Het moment of tijdstip waarop je met je aandacht naar je lijf gaat maakt niet uit. Dit kan je op elk gewenst 

moment van de dag doen, of je nu in bed ligt, achter je bureau zit, in de rij voor de kassa of op het

schoolplein staat. Je bent al heel goed bezig als je met je aandacht naar binnen gaat en jouw focus legt op 

de verschillende lichaamsdelen en gaat opmerken wat er is. Niets meer en niets minder.

Het doel van deze oefening is simpelweg opmerken wat er in je lijf aanwezig is en hoe je fysieke lijf aanvoelt.

Meer lichaamsbewustzijn, dus?

Om te leren luisteren naar je lijf is deze oefening essentieel. Er serieus mee aan de slag gaan, betekent deze 

oefening onderdeel van je dagindeling maken. Begin met oefenen en doe dit drie keer per dag op een vast 

moment.

Voorkom dat je het vergeet door de waan van de dag. Dus om je eraan te helpen herinneren kan je je mobiel 

instellen. Als je net met de oefening begint is het fi jn om deze op een moment te doen waarbij je niet

afgeleid wordt. Bijvoorbeeld als je ‘s ochtends wakker bent, maar nog in bed ligt. Een ander fi jn moment is 

als je onder de douche staat of als je ’s avonds op de bank zit. 

Ben je al meer geoefend, dan kan je het proberen wanneer je in de rij bij de kassa staat of als je in gezelschap 

bent. Merk eens op hoe het dan is? Hoe voelt je lijf dan aan? Is er een verschil? Zo ja, wat is het verschil?
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De oefening zelf hoeft niet lang te duren. In het begin misschien een minuut, later hoef je er mogelijk nog 

maar zo’n 20 seconden voor uit te trekken. Vind je het lastig? Voor veel mensen is het lastig. Misschien moet 

je er iets meer je best voor doen en iets langer de tijd nemen. Dat geeft niets, dat is helemaal oké.

Hou deze oefening minimaal 3 maanden, 3 x per dag, vol. Pas na 90 dagen kan je het een vast ritueel van je 

dag noemen. Hoe vaker je het doet, hoe gewoner het wordt en des te meer profi jt je ervan zult hebben.

     Gefeliciteerd!
Als het je lukt om dit vol te houden, gefeliciteerd, dan mag je trots zijn op jezelf. Je behoort nu tot de 5% van 

de mensen met een gezond lichaamsbewustzijn. Heb je enig idee hoeveel slimmer je nu bent en hoe groot 

jouw voorsprong al is?

“Door te voelen is mijn denken, doen en voelen congruenter geworden. Soms weet je de dingen gewoon,“Door te voelen is mijn denken, doen en voelen congruenter geworden. Soms weet je de dingen gewoon,

diep vanbinnen. Dat zou ik de kracht van de geest noemen.”diep vanbinnen. Dat zou ik de kracht van de geest noemen.”

Als het goed is heb je de afgelopen tijd allerlei verschillende gevoelens gelokaliseerd en benoemd. Nu ben jij 

aan zet en hebt de touwtjes in handen om jouw leven in eigen hand te nemen. Maar voordat je verder gaat 

met de stappen 4 tot en met 8, is het hebben van een doel belangrijk. Welk doel wil jij bereiken? 

Waarom zou je luisteren naar je lichaam?

Als je het ons vraagt is luisteren naar je lichaam belangrijker dan ooit! Simpelweg omdat onze huidige

gezondheidszorg ernstig tekortschiet. Nu is het zo dat als jij je vervelend voelt en naar je huisarts gaat,

je vaak het advies krijgt om rustiger aan te doen, leuke dingen te gaan doen, eens met een psycholoog te 

praten of je krijgt pillen voorgeschreven.

De cijfers liegen er niet om. Het is schrikbarend hoeveel mensen zich terneergeslagen voelen en al jaren

antidepressiva slikken, zonder echt naar de aard van het probleem op zoek te gaan. Zoveel mensen die

daarmee schikken in hun lot. Het is verontrustend hoeveel mensen machteloosheid ervaren, zich sterk afhankelijk 

maken én blijven om goed te kunnen functioneren en zich prettiger te voelen in hun dagelijkse leven. 

Wij zeggen niet dat antidepressiva verboden zou moeten worden, zeker niet. Wel pleiten wij voor een

samenleving waarin we meer oog hebben voor het zelfherstellend vermogen van de mens. Lifecoaching 

voorkomt wachtlijsten, onnodig gebruik van medicijnen en het bevordert zelfredzaamheid en

onafhankelijkheid.

Wij geloven dat elk gezond denkend mens de voor hem of haar juiste keuzes kan maken, mits zij daarvoor 

beschikken over de meest zuivere kennis. Die van zichzelf.
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De stappen 1 tot en met 3 leerden je meer lichaamsbewustzijn. Met de stappen 4 tot en met 7 geef je

betekenis aan je gevoelens en kan je bedenken wat je ermee wilt. Met als laatste stap, stap 8.

     Geef je gevoelens betekenis.
4. In welke context speelt jouw gevoel een rol? Stel dat je buikpijn voelt, wat speelt er op dit moment in jouw

    leven. Wie of wat, in die context, bezorgt jouw buikpijn?

5. Het gevoel is er niet voor niets, het heeft je iets te zeggen! Blijf met je aandacht bij het gevoel en laat er

    helemaal zijn. Wat wil het gevoel je vertellen?

6. Als je weet wat je niet (meer) wilt, wat wil je wel?

7. Wat kan jij doen om dat te bereiken? Noteer zoveel mogelijk opties. Als je later nog iets te binnen schiet,

    schrijf het op.

8. Als jij weet wat je wilt en hebt bedacht welke optie het beste voor je is om je doel te bereiken, dan hoef je

    nog maar 1 ding te doen; DOEN!

“In het diepst van ons denken ligt intuïtie. Dit gaat sneller dan het gevoel.“In het diepst van ons denken ligt intuïtie. Dit gaat sneller dan het gevoel.

Gevoel is al concreter en ligt samen met intuïtie in elkaars verlengde. Beiden zijn letterlijk voelbaar inGevoel is al concreter en ligt samen met intuïtie in elkaars verlengde. Beiden zijn letterlijk voelbaar in

je fysieke lijf, dat is net even anders dan het weten van de gedachte.”je fysieke lijf, dat is net even anders dan het weten van de gedachte.”

     Wil jij je intuïtie ontwikkelen?
Smaakt dit naar meer? Wil je jouw intuïtie ontwikkelen? Of vind je het ondanks al onze tips en tricks toch 

nog lastig, twijfel je of durf je niet? Check onze website en ontdek welke Life coach bij jou in de buurt je kan 

begeleiden naar jouw intuïtie en nóg meer gezond jezelf zijn.

Lifecoach.nl | e-book

     Geef je gevoelens betekenis.

     Wil jij je intuïtie ontwikkelen?



Voor succesvol leven en werken.Lifecoach.nl

Lifecoach.nl | e-book

Email info@lifecoach.nl
Telefoon 06 25 48 55 01
lifecoach.nl

Rabobank NL62 KNAB 0259 9985 59

KvK 50459155

BTW NL002060135B20

Amsterdam

Breda

Zwolle

Leiden


